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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1) Vymezení řešeného území a jeho základní charakteristika
Předmětem řešení územní studie je „Individuální zástavba venkovského charakteru“ - „BV2” vymezená
územním plánem města Stochov, nacházející se v obci Čelechovice ve Středočeském kraji. Plocha navazuje
severně na zastavěné území obce. ve Středočeském kraji.
Tato plocha je v územním plánu označena symbolem „BV2“ a je určena k prověření Územní studií.
Řešená lokalita má rozlohu 2,4 ha. Z hlediska dopravní obsluhy je plocha přístupná z komunikace III.třídy
(III/23627) na jihu lokality.
2) Závazné regulativy dané územním plánem
Dle územního plánu Města Stochov platí tyto podmínky dle kapitoly:
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
INDIVIDUÁLNÍ ZÁSTAVBA VENKOVSKÉHO CHARAKTERU
Hlavní využití rodinné domy
		
parkování v rámci stavebního pozemku - minimálně 1 automobil
Přípustné využití
veřejná prostranství a veřejná zeleň
			
pěstování zeleniny a ovoce pro vlastní potřebu
			
parkoviště pro osobní automobily
			
dětská hřiště
			
služby a základní občanská vybavenost
			
izolační zeleň
			
dopravní infrastruktura
			
technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití stavby pro drobné podnikání, které nesnižují kvalitu životního prostředí, pohodu
			
bydlení na vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména příslušné ploše
Nepřípustné využití veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně
			
přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání maximální výška zástavby: jedno nadzemní podlaží + obytné podkroví
					
stavby musí respektovat architektonicko urbanistický charakter stávající
					
zástavby
					
podíl zpevněných ploch maximálně 35 %
					
velikost stavebních pozemků minimálně 1 000 m2

B) NÁVRH ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE
1) ÚVOD
Rozvojová plocha BV2 byla určena územním plánem pro ověření “Územní studií”. Řešené území nevyžaduje
etapizaci plochy.
Jedná se o území, které přímo navazuje na zastavěné území obce Čelechovice. Tato plocha je v současné době
rozdělena středovou polní cestou, která lokalitou prochází. Lokalita je tak rozdělena na dvě poloviny, kde pravá
polovina slouží v současnosti pro rekreační zahrádky a chatky a je k tomuto účelu studií prověřena i nadále.
Levá polovina je v současnosti obdělávaná jako orná půda a studií je rozdělena na tři stavební parcely přístupné
z jižní komunikace.
Celá lokalita BV2 je přístupná z jihu navazuje na komunikaci III. třídy. V současnosti má jediný přístup po nezpevněné cestě navazující na tuto komunikaci. Celá lokalita je na mírně svažitém terénu.

Lokalita je umístěna na pozemku p.č. 681/114, 681/73, 681/74, 681/75, 681/76, 681/77, 1172/1, 50/109,
50/107, 50/108, 50/2.
Tabulka způsobu využití a procentuální podíly jednotlivých funkcí je obsažena v grafické dokumentaci viz výkres
„Komplexní urbanistické řešení“.
2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
a)Doprava
Lokalita je dostupná ze stávající místní komunikace III/23627. Do části pro zahrádky je zachován stávající
funkční vjezd. Do levé poloviny je navržena obousměrná komunikace s koncovým obratištěm.
Nová komunikace je navržena, na jihu navrhovaných parcel, o dvou jízdních pruzích o šířce 3m. Studie počítá s
tím, že při jejím budování bude zpevněna i stávající přístupová komunikace k BV2 jako celku.
b)Pěší komunikace
V této lokalitě je podél nově navrhované komunikace navržen chodník o šířce 2m.
c)Zásobování elektrickou energií
Na plochu BV2 bude dovedena nová přípojka el. energie z komunikace III. třídy, která se nachází jižně od
řešené lokality.
Prostorová uspořádání sítí technického vybavení budou respektovat ČSN 736005.
d)Zásobování vodou
Tři navrhované parcely budou napojeny na vodovod procházející v komunikaci III. třídy na jih od řešené lokality.
Návrh bodu napojení je uveden v grafické dokumentaci ve výkresu dopravní a technické infrastruktury.
e)Odkanalizování
Tři navrhované parcely budou napojeny na kanalizaci procházející v komunikaci III. třídy jižně od řešené lokality. Návrh bodu napojení je uveden v grafické dokumentaci ve výkrese dopravní a technické infrastruktury
f)Zásobování plynem
V řešeném území není plánováno napojení na plyn.
3) DALŠÍ LIMITY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
Plocha BV2 se částečně rozkládá v oblasti přírodního parku Džbán. Vzhledem k návaznosti na obec a rozsahu
řešení v podobě třech parcel není pravděpodobné, že by lokalita měla na přírodní park Džbán negativní vliv.
4) PROSTOROVÁ REGULACE
Nově vznikající zástavba by měla korespondovat s typickou vesnickou zástavbou a její strukturou. Vhodnost
projektu posoudí příslušný stavební úřad a dotčené orgány. Objekty by neměly výrazně převyšovat okolní
zástavbu a dodržovat tak její hladinu v místě výstavby.
Dle současně vydaného územního plánu je zde povolena zastavěnost 35% a velikost parcel min. 1000m2.
Vzhledem k tomu, že nejmenší navržená parcela má 3906m2 nehrozí v této lokalitě překročení limitů a nesoulad s územně plánovací dokumentací.
V grafické části je navržena stavební čára ve vzdálenosti 6m od hranice parcely, na které by mělo být umístěno
průčelí rodinných domů.
Vzhledem k rozlehlosti parcel studie, kromě stavební čáry a dodržení venkovské struktury a rázu výstavby,
neurčuje přesnější regulace pro tuto lokalitu za předpokladu splnění zákonných limitů pro odstupy ve výstavbě.

2

splnění zákonných limitů pro odstupy ve výstavbě.

6) Stanoviska
5)Přehled vlastníků
5)Přehled vlastníků
TABULKA VLASTNÍKŮ
PACELNÍ
ČÍSLO
681/114
681/73
681/74
681/75
681/76
681/77
1172/1
50/109
50/107
50/108
50/2

VLASTNÍK
Fišer Vladislav, J. Dundra 18, Honice 273
03 Stochov
Zemědělské družstvo Hradečno,
Stochovská 97, Čelechovice, 273 04
Stochov
Fišer Vladislav, J. Dundra 18, Honice 273
03 Stochov
Zemědělské družstvo Hradečno,
Stochovská 97, Čelechovice, 273 04
Stochov
Zemědělské družstvo Hradečno,
Stochovská 97, Čelechovice, 273 04
Stochov
Fišer Zdeněk, Lodenice 9, 270 64 Mšecké
Žehrovice
Město Stochov, Jaroslava Šípka 486, 273
03 Stochov
Trnková Jitka, Osvobození 12, 273 03
Stochov
Budinská Libuše, Okružní 12, 273 04
Čelechovice Stochov
Budinská Libuše, Okružní 12, 273 04
Čelechovice Stochov
Budinská Libuše, Okružní 12, 273 04
Čelechovice Stochov

DRUH
POZEMKU
Orná půda

Fridrich Jaroslav

VÝMĚRA NA
PLOŠE BV2

20.9.2017 15:48:57

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

500 m2

Orná půda

2778 m2

Orná půda

2108 m2

Orná půda

3952 m2

Orná půda

1036 m2

Orná půda
Ostatní
komunikace
Trvalý travní
porost
Trvalý travní
porost
Trvalý travní
porost
Trvalý travní
porost

4462 m2
1431 m2
446 m2
1530 m2
324 m2
6632 m2

ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
C - nám. 17. listopadu 2840
272 52 KLADNO
DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

ČČ. jednací:
ODaS/3051/17/280
k územní studii:

ADRESA:

Václava Dandová
Růžová 16
273 24 Velvary

Vyřizuje:
Jaroslav Fridrich
Číslo pověření: T-2/2006-ODaS

Sdělení

Kladno,
20. září 2017

„Plocha BV 2 v obci Čelechovice“

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako silniční správní úřad ve věcech pozemních
komunikací, s rozsahem působnosti vymezené zákonem č. 13/1997 Sb., po posouzení předložené
studie sděluje, že k návrhu dopravního řešení nemáme námitek.

Studie řeší výstavbu v rozvojové ploše BV 2 ÚP Města Stochov, části Čelechovice. Dopravní
infrastruktura je studií navržena s dvěma větvemi – jedna trasuje stávající místní komunikaci
přecházející v polní cestu, druhá západním směrem zpřístupňuje stavební pozemky.
Z hlediska návrhu řešení pozemních komunikací návrh odpovídá účelu.

Podle uspořádání stávající dopravní infrastruktury a vzhledem k počtu uvažovaných staveb, se zdá
řešení s vozovkou v šíři 6 m a přimknutým chodníkem, přesahující dopravní nároky i bez návaznosti
na komunikace pro pěší.

6) Stanoviska

Stávající místní komunikace vykazuje historicky nedostatečný a neřešený stavební stav včetně
souvisejících záležitostí, zejména pak řešení odvodnění úseku místní komunikace s následnou zátěží
silnice včetně splavování nečistit, absenci veřejného osvětlení, apod.

Bude doplněno po projednání.

„otisk razítka“

Jaroslav Fridrich
odborný referent
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Kontaktní spojení:

Tel.: +420 312604625

Email: jaroslav.fridrich@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz
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JID: PCR01ETRfo124143353

P O L IC IE Č E S K É R E P UB L IK Y
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Dopravní inspektorát
Havířská 632, 272 53 Kladno
Č. j. KRPS-284994-1/ČJ-2017-010306-MB

Kladno 29. září 2017
Počet stran: 1

Václava DANDOVÁ
RŮŽOVÁ 16
273 24 VELVARY
Vyjádření ke studii

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kladno, posoudil Vaši žádost „Studie plocha
BV2 v k.ú. Čelechovice“ a sděluje, že ke studii předběžně nemá námitek, v dalším stupni
řízení předložte kompletní dokumentaci stavby, která bude odpovídat platným ČSN a vyhl.

Vyřizuje:
por. Mgr. Markéta Bergerová DiS.
komisař
974873253

npor. Bc. Martin Kunz
vedoucí DI

70.4008.124143353
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VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 712026/17

Číslo žádosti: 0117 971 573

Důvod vydání Vyjádření : Územně plánovací informace
Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 8. 9. 2019.
Žadatel

Ing.arch. Václava Dandová

Stavebník

Ing.arch. Václava Dandová

Název akce

Studie BV2, Čelechovice

Zájmové území

Okres

Kladno

Obec

Stochov

Kat. území / č. parcely

Čelechovice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o
existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen Vyjádření).
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK)
nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po
stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063
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7) FOTODOKUMENTACE

1.POHLED OD SEVERU NA ŘEŠENOU LOKALITU

3.POHLED NA PROSTOR VJEZDU DO STÁVAJÍCÍ ZAHRÁDKOVÉ KOLONIE

2.POHLED NA MÍSTO VJEZDU NA ZÁPADNÍ ČÁST LOKALITY

4.POHLED NA ZÁPADNÍ ČÁST ŘEŠENÉ LOKALIYT OD ZÁPADU
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